عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

وزارة التعليم
جامعة امللك خالد

DEANSHIP OF FACULTY AND STAFF AFFAIRS

طلب خدمة تطوير
Service Request

قسم " أ "

االسم الرابعي

" Section " A

اسم املستخدم

FULL NAME

user Information

بيانات مقدم الطلب

USER ACCOUNT

القسـ ــم

جهة العمل

LOCATION/SITE

DEPARTMENT

EMPLOYEE NO

GOVERNMENT ID

PHONE NUMBER

MOBILE NUMBER

رقم السجل املدين/اإلقامة

الرقم الوظيفي
تلفون العمل
نوع الوظيفة
JOB TYPE

جوال

أكادميي
A CADEMIC

اداري /فين

الربيد الكرتوين

أخرى

ADMIN/TECH

E-MAIL

OTHER

التوقيع SIGNITURE /
التاريخ DATE /
14هـ
/
/
أتعهد أنا مقدم الطلب بأن أستخدم الخدمة المطلوبة حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة ،وأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وعلى مسئوليتي.

I ACCEPT ALL THE RULES AND REGULATIONS OF KKU FOR USING THE SERVICES, AND ALL THE ABOVE INFORMATIONS
ARE CORRECT IN THE BEST OF MY KNOWLEDGE

قسم " ب "
Request Type

بيانات الطلب

نوع الطلب

Request Type

قسم " ج "

طلب اسم مستخدم

إعادة تفعيل مستخدم
تعديل صالحيات

منح صالحيات

تعديل على اهليكل اإلداري
طلب دعم فين

تعديل منوذج

مالحظات

االدارة

Management

االجراءات

Procedures

Comment

مدير اإلدارة

إعداد النظام

Official Use

االستخدام الرسمي

نظام شؤون املوظفني
نظام الرواتب
نظام االبتعاث والتدريب

التوقيع
/
التاريخ
مدير االداره

/

14هـ

التوقيع
/
التاريخ
مدير االداره

/

14هـ

التوقيع
/
التاريخ
مدير اإلدارة

/

14هـ

/

/

14هـ

التوقيع
التاريخ

أخرى

مدير اإلدارة
التوقيع
/
التاريخ

/

14هـ

قسم " د "
االعتماد

مدير اإلدارة

اجلودة

سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس..

موظف التطوير

العميد

حلاجة العمل ،آمل منح املوظف أعاله الصالحية املشار إليها وفقا ألنظمة اجلامعة
اجلهة:

االسم:

سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس ..

الطلب (مستوىف

غري مستوىف

املكرم موظف التطوير

بناء على الطلب أعاله ووفقا ألنظمة اجلامعة (
أ.د .حممد بن حامد البحريي

) لضوابط العمل

االسم:

ال مانع من تنفيذ اخلدمة)( ،

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

HR@KKU.EDU.SA

التاريخ

/

يبلغ املوظف ابالعتذار)

/

14هـ

